
— Que l'empresa presentada està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions 
 davant la Seguretat Social.
— Que són certes les dades d'aquest formulari.
— Que l'empresa està legalment constituïda i si s’escau, inscrita al Registre que li correspongui.
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Dades personals
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Web de l’empresa
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Data de constitució
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C.P.

Comarca

Núm. de socis

Núm. de treballadors

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

- Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn.

- Protecció de dades: 
 D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se l’informa que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilita seran incorporades en un fitxer automatitzat de caràcter personal responsabilitat 
 del Consorci GLOBALleida, amb la finalitat de gestionar i desenvolupar l’acció en que participa i/o gestionar la seva participació en futures accions. Per la present, vostè n’autoritza expressament la utilització de les dades per a les comunicacions que fem, a través 
 de qualsevol mitjà, incloses les que es facin via correu electrònic, amb finalitats promocionals o informatives de les activitats que organitzem i/o a les quals donem suport a través d’altres entitats. Igualment queda informat que les seves dades poden ser comunicades, 
 amb obligació de confidencialitat, a les entitats col·laboradores de GLOBALleida amb finalitats promocionals o informatives d’activitats o serveis que poguessin considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat.
 Vostè ens autoritza a la reproducció de la seva imatge a catàlegs, web, espots publicitaris, tríptics, xarxes socials o qualsevol altre mitjà per a finalitats divulgatives de les activitats de l’Entitat, així com a cedir la mateixa a les entitats que formen el Consorci 
 GLOBALleida amb les mateixes finalitats abans esmentades.
 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades mitjançant escrit adreçat a Consorci GLOBALleida: avinguda Tortosa, núm. 2, 25005 de Lleida. També informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer “Expedients 
 Administratius”, del qual és responsable la Direcció General d’Indústria. La finalitat és tramitar els expedients administratius relacionats amb l’àmbit competencial, i impulsar i resoldre les qüestions que siguin objecte dels expedients. Podeu exercir els drets d’accés, 
 rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008, Barcelona, o a l’adreça electrònica bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat. 

T’ACOMPANYEM
2017

Amb el suport de:Organitza: Programa T’ACOMPANYEM Social, 
amb la col·laboració de:


